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جلسه دوم دوره آموزش صوتی گرامر انگلیسی: اسامی قابل شمارش و غیر 
  قابل شمارش در زبان انگلیسی

 !به درس دوم دوره آموزش صوتی گرامر زبان انگلیسی خوش آمدید سالم و

بعد از این جلسه، شما با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی به 
  .صورت کامل آشنا خواهید شد

پس بیایید جلسه دوم را خوب یاد بگیریم. راستی یادتان باشد که به مثالهای این 
جلسه توجه کنید و در آخر، تمرینهای گفته شده در این درسنامه را هم انجام دهید تا 

 .خوب این مبحث را یاد بگیرید
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 درس دوم: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

بان انگلیسی، اسامی قابل خواهم سه مطلب را به شما بگویم. ما در زدر این جلسه می
 .شمارش و اسامی غیرقابل شمارش داریم که بسیار مهم است

 مطلب اول

مطلب اول این است که اگر اسم قابل شمارش باشد، زمانی که در یک مفهوم کلی به کار 
یک « سیب»دوست ندارم. این « سیب»گوییم من برود باید جمع بسته شود. مثال می

سرخ دوست ندارم، سیب ترش دوست ندارم، سیب گالب  مفهوم کلی است یعنی سیب
دوست ندارم، سیب دماوند دوست ندارم، سیب زرد دوست ندارم، کال اگر به من سیب 

 :خورم. اینجاست که باید سیب را جمع ببندید مثالتعارف کنی چون دوست ندارم نمی

I don’t like apples. 

 استفاده می کنیم. "sاز " appleو در آخر I don’t like apple  گوییمنمیدر اینجا 

در حالت کلی است. « موز»مورد عالقه من است. موز میوه مثال می خواهیم بگوییم یا 
نگفتیم آن موز را به من بده یا آن موز در بشقابت چقدر خوش رنگ است. موز در 

است که « موز»حالت کلی میوه مورد عالقه من است. منظور گونه ای از میوه ها به نام 
 .دوست دارم

Bananas are my favorite fruit. 

 Banana is  گوییمباید جمع ببندیم و نمی

کنم تخم مرغ برایت خوب خواهیم بگوییم حالت مساعد نیست و من فکر میو یا می
گویم تخم مرغی که در یخچال در ردیف پنجم است، باشد. تخم مرغ در حالت کلی، نمی

کنی تخم مرغ برایت خوب است. گویم در حالت کلی در این سن و سال که رشد میمی
 :جمع ببندیمدر این حالت هم باید 

Eggs are good for you. 
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پس متوجه شدید که اگر اسامی قابل شمارش در حالت کلی و در مفهوم کلی به کار 
 .بروند، با فعل جمع همراه می شوند

 

  مطلب دوم

خواهم به شما بگویم این است، اسم غذاها، اسم دسرها، اسم مورد دومی که می
استفاده شوند. « مفرد»شد حتمًا باید با فعل ها که از چند اسم تشکیل شده باکتاب

ژامبون و تخم مرغ با هم ترکیب شده اند و یک غذا به حساب می آیند. منظور ژامبون 
؛ یک بشقاب ژامبون و یک بشقاب تخم مرغ نیستمنظور و تخم مرغ، دو غذا نیست؛ 

 بلکه ترکیب این دو است.

 .ژامبون و تخم مرغ صبحانه مورد عالقه من استبگوییم می خواهیم 

Bacon and eggs is my favorite breakfast. 

و چون در مورد  Bacons توانیم بگوییمژامبون چون غیرقابل شمارش است کردید نمی
 . Eggs گوییممیبلکه  Egg گوییمکنیم نمیتخم مرغ در حالت کلی صحبت می

 مثال دیگر:

 .جنگ و صلح اسم یک کتاب است که دو اسم در آن به کار برده شده است

 .جنگ و صلح رمان مورد عالقه من است

War and Peace is my favorite novel. 
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 مطلب سوم

خواهم به شما بگویم این است که به کلمات زیر دقت کنید که با مورد سومی که می
اینکه ظاهرا مفرد به نظر می رسند؛ اما کلمات جمع هستند و با فعل جمع همراه می 

 :شوند

People  مردم 

 Police پلیس 

 Cattle گاو و گوسفند 

 .این کلمات جمع هستند و فعلشان هم جمع است

 .ها شکایت دارندمردم از قیمت

People are complaining about the prices. 

 بلکه آن را به همراه فعل جمع می آوریم.People is  گوییمنمی

 .پلیس در حال تحقیق در مورد رابری است

The police are investigating the Rubbery. 

ت و با فعل جمع همراه می اس، چون پلیس ماهیتًا جمع  The police is گوییمنمی
 .شود

 

پس در جلسه دوم دوره آموزش صوتی گرامر زبان انگلیسی، شما با اسامی قابل 
شمارش و اسامی غیرقابل شمارش آشنا شدید و یاد گرفتید که از این اسامی چطور در 

جمالت مختلف استفاده کنید. یادتان باشد که این جلسه را چندین بار گوش کنید. برای 
زیر را انجام دهید و دوباره مطالب را برای خودتان  یادگیری بهتر این درس، تمرینات

 .مرور کنید
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 :تمرین

 .این جمالت را به زبان انگلیسی برگردانید و بازنویسی کنید

 .من عاشق بادام زمینی هستم -1
 .ترکیب تخم مرغ و پنیر در املت بسیار خوشمزه است  -2
 .مردم در حال خرید برای کریسمس هستند -3

  

 .همراه بودید از شما متشکرم من نتهای این جلسه بااز اینکه تا ا

 جواب تمارین را می توانید در سایت من مشاهده کنید.
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